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Tillegg til tildelingsbrev 1/2022 Direktoratet for e-helse
Helse- og omsorgsdepartementet viser til direktoratets anbefaling om å søke om norsk
tilknytting til MyHeath@EU av 8.12.2021.
Vi ber om at Direktoratet for e-helse tar det overordnede ansvaret som prosjekteier for å
utarbeide en søknad til EU innen fristen 24. februar. Det innebærer bl.a. juridiske
vurderinger, kostnadsberegninger for gjennomføring av et eventuelt tilknyttingsprosjekt og
avklaring av norsk representasjon i møteserier og arbeidspakker.
Arbeidet skal skje i samarbeid med Norsk helsenett SF som prosjektleder og ansvarlig for å
beskrive den tekniske løsningen for et nasjonalt kontaktpunkt (National Contact Point), og
andre tekniske tilrettelegginger på norsk side, samt prosjektplan med tilhørende
budsjettforslag.
Det vises til Direktoratet for e-helses vurdering om at det er behov for å sikre finansiering til
utvikling, drift og forvaltning av et nasjonalt kontaktpunkt, for å unngå at tilknytting til
MyHealth@EU går på bekostning av allerede etablerte nasjonale programmer. Dette er i tråd
med behovet for å opprettholde prioritering og fremdrift på det nasjonale arbeidet. Deltakelse
i prosjektet er et strategisk valg for å øke beredskapsevnen gjennom tettere tilknytning til
EUs arbeid med digitalisering på helseområdet. Deltakelse i prosjektet skal også bidra til økt
kompetanse om internasjonale standarder og bruk av disse i det nasjonale e-helsearbeidet.
Departementet legger til grunn at man i søknaden til EU tilkjennegir et tydelig forbehold om
at både finansiering og rettslige forhold er uavklart. Direktoratet skal avklare og søke
finansiering fra for eksempel medfinansieringsordningen. Aktørene i helse- og
omsorgssektoren forpliktes ikke til å bidra til norsk tilknytning før finansiering foreligger.
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Når svar på søknaden foreligger, så vil Direktoratet for e-helse være ansvarlig for å forankre
det videre arbeidet med aktuelle aktører i helse- og omsorgssektoren.
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